
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATANUMEROSETE

— ANO 2021

Ata aprovado em minuta da Sessao Ordinaria da Assembleia de Freguesia

de Vila de Rel, realizada no dia vinte e oito de dezembro de dois mu e vinte, na sede

da Junta de Freguesia, conforme convocatória datada a dez de dezembro do

corrente ano, previamente distribuida. — —

A Mesa da Assembleia era constituida pelo Presidente da Mesa, Sr. José

Alberto Luis da Silva, 1.0 Secretario, Sr. Antonio Marques da Silva e pelo Sr. Jose Alves

Dias como 2a secretãria desta Assernbleia de Freguesia.----- —-------- —

Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:

Sr. Carlos Manuel Meneses Garcia, Sr. LuIs Miguel AparIcio Branco, Sr.a Iva Gaspar

Salvador, Sr. Antonio André Vicente. —---- — —

0 Sr. Sérgio Manuel Mateus Francisco, Presidente da Junta esteve presente em

representação da mesma, bern como os restantes membros do executivo, Luis Fernando

Martins da Silva e Maria Isabel Nunes Mendes. —

—0 Sr. Presidente da Mesa deu inicio a Sessao pelas 19h30, usando da palavra

para cumprimentar todos os membros presentes e os membros do executivo tambérn

presentes. — — — — —----—--

—APROVA AO DE ATA EM MINUTA — - —

—De acordo com o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°7512013 de 12 de

setembro, a Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a

presente ata em minuta a fim de produzir efeitos imediatos.

ORDEM DO DIA (ART. 53 DA LEI N.°75I2013, DE 12 DE SETEMBRO)

—--PONTO I — Aprovaçao do Regimento da Assembleia de Freguesia de Vila de

Rei Mandato 202112025— para deliberaçao em m nuta; —

PONTO 2 — Correspondencia —

PONTO 3 — lnformaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

Junta de Freguesia, o resumo mensal de tesouraria e sintese das reconciliaçoes

bancarias da mesma — para conhecimento; -— — —

PONTO 4 - Aprovaçao da Proposta de Contrato Interadministrativo de

Delegaçäo de Competências do Municipio de Vila de Rei com a Junta de Freguesia

de Vila de Rei — para deliberaçao em minuta; --— — —
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PONTO 5 — Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o Ano Financeiro

de 2022— para del beraçao em minuta; ----—

PONTO 6 — Mapa de pessoai para o ano de 2022 — para deiiberaçao em

minuta; —

----------PONTO 7 — Norma de controio interno para o ano de 2022 — para deiiberaçào

em m nuta; ——-- —

PONTO 8 — Autorizaçao de assunção de compromissos piurianuais — para

deiiberaçao em minuta; — —

PONTO 9 — Atuaiizaçao de Tabeias e Taxas para o Ano de 2022 — para

deliberaçäo em minuta. —

DEL1BERAcOE5 TOMADAS. — —

PONTO I — Aprovaçào do Regimento da Assembieia de Freguesia de Viia de

Rei Mandato 202112025— para deiiberaçao em minuta; --- —----

Foi anteriormente apresentado a todos os membros das bancadas que compOem

a Assembieia de Freguesia o documento que regerá as sessOes nos prOximos quatro

anos. — — — — —

0 Sr. Carios Garcia da bancada do PS pediu ao presidente da Mesa a paiavra

para informar que o documento em apreciação deveria conter mais informaçOes, mais

precisamente quanto as datas para entrega da documentação. —--------- —

0 Presidente da mesa acatou as informaçOes referidas, informando ainda que

caso nao esteja no regimento informaçao que se ache pertinente que o mesmo refiete as

partes omissas, para a el. No entanto, propOs as bancadas que caso tenham ideias ou

outras dausuias que achem pertinente estarem mais especificadas no Regimento, para

apresentarem proposta das mesmas junto da Secretaria da Junta de Freguesia de Viia de

Rei e o ponto será então revisto na prOxima assembieia. —------ —

Todos os membros acataram a ideia do Presidente da Mesa, ficando assim

aprovado por unanimidade a apresentação de mais modeios de regimento, para as

referidas Assembieias. — —---- — —

PONTO 2— Correspondéncia ---— — —

Não houve neste periodo correspondéncia dirigida a esta Assembieia. ---—

PONTO 3 — informaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

Junta de Freguesia, o resumo mensai de tesouraria e sIntese das reconciiiaçoes

bancarias da mesma — para conhecimento;
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0 Presidente da Assemblela de Freguesia, deu a paiavra ao Sr. Presidente da

Junta de Freguesia Sr. Sergio Francisco, para 0 mesmo explicar os trabaihos que a Junta

tern vindo a realizar. 0 presidente da Junta inforrnou todos os presentes dos trabaihos

executados e a executar nos prOxirnos tempos meses e os projetos que irão iniciar no

principio do ano, principairnente os acordos corn serviços de siivicuitura e corn o apoio a
popuiaçao senior, relativarnente a educaçâo e saUde de pes e mãos.

PONTO 4 - Aprovaçäo da Proposta de Contrato interadministrativo de

Delegaçao de Competencias do MunicIpio de Vila de Rei corn a Junta de Freguesia

de Vita de Rei — para deiiberaçao em m nuta; — —

Dos docurnentos anteriormente entregues a todos os membros, relativamente ao

acordo de delegaçao de competéncias a realizar entre a Junta de Freguesia de Vila de

Rei e o Municipio de Vila de Rei, o Presidente da Junta de Freguesia Sr. Sergio

Francisco, expiicou a todas as bancadas os serviços que atraves deste contrato

interadministrativo a forma de corno na funcionar e quals os valores que estavam em

cima da mesa para aprovaçäo. ---- —---- —

Dos presentes nâo houve quaisquer questöes de relevo. Tendo o Presidente da

Assembieia coiocado a votaçâo para apnovação. Tendo sido aprovado por maioria corn a

abstenção da bancada do PS. ----- — — ——-- —

PONTO 5 — Orçarnento e Grandes Opçoes do Piano para o Ano Financeiro

de 2022— para deiberaçao ern minuta; — — — —

—-- Foi apresentado aos membros presentes os docurnentos referentes ao

orçamento e grandes opçöes do piano para o ano financeiro de 2022, docurnentos estes

já distnibuidos anteriormente. —

—-- 0 Presidente da Mesa da Assembieia questionou os presentes se gostariarn de

intervir, tendo sido o presidente da Junta de Freguesia a inscrever-se, para assirn expiicar

as bancadas aiguns pontos que seniam importantes referir. —----—

Finda a expiicaçao, não houve por parte de nenhum membro nenhum pedido de

esciarecirnentos adicionais, 0 Presidente da Assernbieia coiocou o ponto em causa a

votação, tendo sido aprovado por rnaioria, corn os votos de abstençao da bancada do PS.

—-- Assim sendo, o orçarnento para o ano de 2022 vigorará com um vaior na receita

e na despesa corn urn total de 315.936,00€. ----— — —

------—--PONTO 6 — Mapa de pessoai para o ano de 2022 — para deEberaçao em

minuta; —--------— —
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Apresentado o mapa relativamente ao pessoal para o ano de 2022, o mesmo foi

levado a votação. Finda a mesma, foi o documento em questâo aprovado por maloria

com a abstençäo da Bancada do PS. — —

PONTO 7 — Norma de controlo interno para o ano de 2022 — para dehberaçao

em minuta; —----- —---- —

Relativarnente a norma de controlo interno para o ano de 2022, não houve por

parte dos membros da Assernbleia nenhuma questâo, passando o mesmo a votação.

Finalizando a mesma, o documento relativamente a norma de controlo interno foi

aprovado por maioria corn a abstençao da bancada do PS. —

PONTO 8 — Autorizaçao de assunçao de compromissos plurianuais — para

deliberação em minuta; — — — —---

Quanto aos documentos apresentados relativarnente as autorizaçöes de

assunção e compromissos plurianuais, não houve intervenção por parte das bancadas,

tendo-se passado a votação. 0 mesmo foi aprovado por maioria com a abstençao da

bancadadoPS. —---- — —

PONTO 9 — Atualizaçao de Tabelas e Taxas para o Ano de 2022 — para

deliberaçäo em minuta. — —

Apresentada a Atualizaçao relativamente a tabela de taxas e Iicenças para o ano

de 2022, nâo houve intervençOes por parte dos presentes, tendo o Presidente da Mesa

passado a votação. 0 Documento foi aprovado por maloria corn a abstençao da bancada

doPS. — — — —— —

—--ENCERRAMENTO DA REUNIAO —

Não havendo mais nada a tratar e sublinhando que todos os documentos

apresentados se dao como integralmente transcritos em anexo, o Presidente da Mesa,

Sr. José Alberto Luis da Silva, deu por encerrada a Sessâo ordinária, eram cerca de

20h50. Desta se Iavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo

Presidente da Assernbleia, Sr. José Alberto LuIs da Silva, e por mim, José Alves Dias,

primeiro ~cc~t4rio, qi~e a redigi e processei em computador. —
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